
แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 

หน่วยงาน กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ 

 
 
 

 

ล าดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 ค่าอาหารกลางวัน ศพด. เดือนมกราคม 62 50,400 ตกลงราคา นางอัมพร โพธิ์สาวัง 

50,400 บาท 
นางอัมพร โพธิ์สาวัง 

50,400 บาท 
 

2 ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ สาธาฯ 1,080 ตกลงราคา สกิลมังกี้แฟบริเคชั่นแอนดีไซน์ 
1,080 บาท 

สกิลมังกี้แฟบริเคชั่นแอนดีไซน์ 
1,080 บาท 

 

3 ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ สาธาฯ 960 ตกลงราคา ร้านสกิลมังก้ีฯ 
960 บาท 

ร้านสกิลมังก้ีฯ 
960 บาท 

 

4 ค่าจ้างเหมาจัดตั้งเวทีการแสดงพร้อมเครื่อง
เสียง วันเด็ก 

 5,000 ตกลงราคา นายทรงสิทธิ์ แซ่ตั้ง 
5,000 บาท 

นายทรงสิทธิ์ แซ่ตั้ง 
5,000 บาท 

 

5 จ้างเหมาท าตรายาง สป. 980 ตกลงราคา ร้านนราภัณฑ์ 
980 บาท 

ร้านนราภัณฑ์ 
980 บาท 

 

6 จ้างเหมาท าตรายาง กองคลัง 600 ตกลงราคา ร้านนราภัณฑ์ 
600 บาท 

ร้านนราภัณฑ์ 
600 บาท 
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ล าดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป 
7 ซ่อมมอร์เตอร์ไฟฟ้าสูบน้ าประปา  39,150 ตกลงราคา ก.แอร์เจริญยนต์ 

39,150 บาท 
ก.แอร์เจริญยนต์ 
39,150 บาท 

 

8 ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ วันเด็ก 1,800 ตกลงราคา สกิลมังกี้แฟบริเคชั่นแอนดีไซน์ 
1,800 บาท 

สกิลมังกี้แฟบริเคชั่นแอนดีไซน์ 
1,800 บาท 

 

9 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 4,300 ตกลงราคา ร้านไนน์ตี้ไนน์ไอที 
4,300 บาท 

ร้านไนน์ตี้ไนน์ไอที 
4,300 บาท 

 

10 ค่าซ่อมช่วงล่างเปลี่ยนกากบาตร  2,900 ตกลงราคา พังโคนผ้าเบรค 
2,900 บาท 

พังโคนผ้าเบรค 
2,900 บาท 

 

11 จ้างเหมาซ่อมล าโพงเครื่องเสียงห้องประชุม 3,000 ตกลงราคา นายสุภัทยา หวลศรีไทย 
3,000 บาท 

นายสุภัทยา หวลศรีไทย 
3,000 บาท 

 

12 ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ
จัดเวทีประชาคม 

540 ตกลงราคา สกิลมังกี้แฟบริเคชั่นแอนดีไซน์ 
540 บาท 

สกิลมังกี้แฟบริเคชั่นแอนดีไซน์ 
540 บาท 

 

13 จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู บ้าน
โพนแพง ม.5  

277,000 ตกลงราคา หจก.แหลมทอง 
277,000 บาท 

หจก.แหลมทอง 
277,000 บาท 
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ล าดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 
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โดยสังเขป 
14 จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  

บ้านม่วงค า  ม.3 
462,000 ตกลงราคา หจก.แหลมทอง 

462,000 บาท 
หจก.แหลมทอง 
462,000 บาท 

 

15 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนหวาย ม.7 

266,000 ตกลงราคา หจก.แหลมทอง 
266,000 บาท 

หจก.แหลมทอง 
266,000 บาท 

 

16 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านม่วงไข่ ม.1 

 500,000 ตกลงราคา หจก.แหลมทอง 
500,000 บาท 

หจก.แหลมทอง 
500,000 บาท 

 

17 จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 
บ้านม่วงไข่ ม.1 

260,000 ตกลงราคา นายอัศวิน กาญบุตร 
260,000 บาท 

นายอัศวิน กาญบุตร 
260,000 บาท 

 

18 จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา บ้านอ่าง ม.8 350,000 ตกลงราคา หจก.24วิศวกิจ 
350,000 บาท 

หจก.24วิศวกิจ 
350,000 บาท 

 

19 จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา บ้านค าเจริญ 
ม.9 

350,000 ตกลงราคา หจก.24วิศวกิจ 
350,000 บาท 

หจก.24วิศวกิจ 
350,000 บาท 

 

20 จ้างเหมาซ่อมรถขยะ 1,200 ตกลงราคา ร้านพังโคนผ้าเบรก 
1,200 บาท 

ร้านพังโคนผ้าเบรก 
1,200 บาท 

 

21 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถดับเพลิง 1,930 ตกลงราคา ร้านสหมอเตอร์ 
1,930 บาท 

ร้านสหมอเตอร์ 
1,930 บาท 

 

 



 
 


